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I. De titel van deze bijdrage mage de lezer niet in verwarring
brengen. De auteur is niet zo verwaand te menen dat hij over de taak
van het hof van cassatie in de rechtsbedeling en in het staatsbestel
van ons land enig nieuw inzicht zou kunnen brengen. Die taak is
bekend. De brevitatis causa gekozen titel moet dus eigenlijk luiden :
Enkele beschouwingen in verband met de taak van het hof van cassatie.

I. De regel van artikel 95 van de Grondwet
2. Ieder jurist weet dat het hof van cassatie tot taak heeft te
waken over de juiste toepassing van de wet door de hoven en rechtbanken, en de eenheid van de rechtspraak- en daardoor uiteindelijk
oak de rechtszekerheid - te handhaven. Wie vandaag hof van
cassatie zegt, denkt onmiddellijk : eenheid van rechtspraak.
De voor het bepalen van de taak van het hof essentiele wettekst
vinden we in de Grondwet. Art. 95 G.W. luidt : ,Er bestaat voor
heel Belgie een hof van cassatie. Dit hof treedt niet in de beoordeling
van de zaken zelf, behalve bij het berechten van de ministers".
Die korte maar fundamentele regel Het hof treedt riiet in de
beoordeling van de zaken zelf heeft verstrekkende gevolgen waarbij
men een ogenblik moet stilstaan.
Hij betekent hoofdzakelijk twee dingen. Ten eerste, dat het hof
geen kennis neemt van de feitenkwesties maar alleen van rechtskwesties. Het hof gaat niet na of de zaak in feite goed of slecht werd
gevonnist, doch alleen of de beslissing wettelijk is.
De regel van art. 95 G.W. betekent ten tweede dat, wanneer
het hof als cassierechter zetelt, het niet oordeelt over de grand van
de zaak; m.a.w. dat het hof niet de geschillen, niet de zaken zelf
beoordeelt, maar de vonnissen en arresten welke het eventueel vernietigt wegens schending van de wet of wegens niet-naleving van
de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen (1).
(1) Zie : HAYOIT
1954, blz. 5 e.v.

DE TERMICOURT,

Propos sur !'art. 95 de Ia Constitution, Brussel,

In geval van cassatie vermag het hof dus niet zelf te beslechten,
vermag het niet zijn beslissing in de plaats te stellen van deze van
de rechter. Het moet integendeel die berechting naar een ander hof
of rechtbank verwijzen.
Dit is wat men gewoonlijk uitdrukt door te zeggen dat het hof
geen derde aanleg is. Maar dit betekent niet alleen dat het hof de
feiten moet aanvaarden zoals zij door de rechter werden vastgesteld
(dat was de eerste regel). Het betekent ook dat het niet vermag,
zelfs niet !outer in rechte, de zaak aan zich te trekken. Het is onbevoegd om de juridische oplossing die het formuleert zelf op de door
de rechter soeverein vastgestelde feiten toe te passen.
Het hof van cassatie vonnist niet, zelfs niet in rechte, het hervormt de vonnissen en arresten niet, het vernietigt ze slechts wegens
schending van de wet. De berechting behoort aan de verwijzingsrechter.
Zelfs wanneer, na tweede cassatie, in verenigde kamers, op hetzelfde middel gesteund, de verwijzingsrechter gebonden is, bij toepassing van de wet van 7 juli 1965, zich bij de beslissing van het hof
over de rechtskwestie neer te leggen, betekent dit niet dat het hof
kennis neemt van de zaak zelf : juger de.finitivement le point de droit,
par voie de cassation, ce n'est pas juger le fond de l'affaire (1).
3. Dat is de traditibnele opvatting die bij ons, ook vandaag, door
niemand wordt betwijfeld. Een traditionele opvatting die duidelijk
wortelt in de geest van wantrouwen die bij de Constituante voorzat
wanneer zij in 1790 het Tribunal de Cassation oprichtte. Uit vrees
nl. dat het nieuwe instituut, in navolging van de Parlementen, de
wetgever zou kunnen hinderen, werd het Tribunal de Cassation opgericht, niet zozeer als een rechtsprekend hoogste hof, maar als een
orgaan van de wetgevende macht, aan wie de interpretatie van de
wet moest worden voorbehouden (2). Dit laatste is vandaag natuurlijk
niet meer zo, maar de oorsprong werkt toch nog door.
Zo deze elementaire beginselen, die de lezer natuurlijk bekend
zijn, even in herinnering worden gebracht, dan is het omdat zulks,
als achtergrond precies van de beschouwingen die thans worden
ontwikkeld, toch wel wenselijk was.
Die beschouwingen (af en toe rechtsvergelijkend) hebben immers
betrekking enerzijds op de verregaande beperkingen die bij ons aan
de bevoegdheid van het hof van cassatie zijn gesteld en die precies
het gevolg zijn van de zoeven geschetste opvatting, en anderzijds op
de wijze waarop het hof zich, binnen het kader van die bevoegdheid,
van zijn taak kwijt.

(1) HAYOIT DE TERMICOURT,

o. c., biz. 7•

(2) CoRNIL, L., Hhet hof van Verbreking, Beschouwingen over zijn zending, Brussei,
1950, biz. 4·
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II. De omvang van de verwijzingsplicht
§

1.

De Frans-Belgische regeling.

4· Een eerste beschouwing betreft de omvang van de verwijzingsplicht.
Hierbij blijkt onmiddellijk hoezeer de bevoegdheid van het hof
van cassatie ten onzent, in vergelijking met andere landen, beperkt
is, een kenmerk dat ons, bij gebrek aan voldoende bekendheid met
andere regelingen, misschien niet eens opvalt.
Belgie is nochtans blijkbaar, samen met Frankrijk, het enige land
waar men de regel, luidens welke het hof niet in de beoordeling van
de zaken zelf treedt, tot zijn uiterste consequenties heeft doorgetrokken en vandaag nog doortrekt, met het gevolg dat, althans in
burgerlijke zaken, er in geval van cassatie, steeds verwijzing moet
plaats hebben.
Behalve het geval van cassatie in het belang van de wet, op
vordering van de Procureur Generaal- wanneer er vanzelfsprekend
van verwijzing geen spraak is, verrnits zulke cassatie voor de partijen
geen gevolgen heeft - is het hof van de verwijzingsplicht enkel
ontslagen indien er, na cassatie, niets meer ten grande te vonnissen
valt. In alle andere gevallen, en nl. in alle burgerlijke zaken, moet
het hof steeds verwijzen.
5. De voorwaarde dat er niets meer ten grande te vonmssen valt
wordt zeer beperkend opgevat.
Natuurlijk zal er niets meer te vonnissen vallen in geval van cassatie
omdat het ten laste gelegde en bestrafte feit door de strafwet niet
voorzien is (art. 429 Sv.) (1), ofnog in geval van verval van de publieke
vordering door verjaring (2).
Sommige gedeeltelijke cassaties kunnen ook zonder verwijzing
worden uitgesproken, nl. wanneer een bijkomende straf onwettelijk
werd uitgesproken, bv. in geval van cassatie beperkt tot een onwettelijk
bevolen verbeurdverklaring (3), of nog indien onwettelijk lijfsdwang
werd uitgesproken om de terugbetaling van de kosten van de publieke
vordering te verzekeren. Dan spreekt men van cassatie door weglating
(of inkorting), par retranchement : de onwettelijk uitgesproken bijkomende straf of de lijfsdwang wordt vernietigd, zonder verwijzing.
Verder gaat het hof echter niet. In geval van cassatie, in strafzaken, omdat het hager beroep ten onrechte ontvankelijk werd ver(I) Cass., IS oktober I962, Pas., I963, I, I94; - Cass., 2I februari I966, Pas.,
I966, I, 8o6.
(2) Cass., 20 april I962, Pas., 1962, I, 960; - Cass., I I januari 1965, Pas., I965,
I, 448; - Cass., 18 januari 1965, Pas., 1965, I, 487; - Cass., 16 mei 1966, Pas., 1966,

I,

li?O.

(3) Cass., 20 juli 1963, Pas., 1963, I, u46; -

I, 542.

Cass., 20 december I965, Pas., I966,

klaard of omdat het hof van beroep kennis heeft genomen van een
vordering die niet voor het hof was gebracht, zou men wellicht
cassatie zonder verwijzing verwachten. Welnu, opdat er geen verwijzing weze, zal het nodig zijn dat de kosten van dat beroep wettelijk
zouden gedragen worden door de partij die ze heeft voorgeschoten.
Moet er integendeel over die kosten nog worden gestatueerd, dan
is er verwijzing nodig (1).
De rechtspraak van het hof, waarbij bv. onwettelijk toegepaste
opdecimes eenvoudig worden herleid tot hun wettelijk bedrag zonder
verwijzing (2), wordt reeds als niet orthodox aangemerkt : het hof
stelt immers zijn beslissing in de plaats van het verbroken dispositief (3). Dit in strafzaken.
6. Nu in burgerlijke zaken. Wanneer het hof een arrest vernietigt omdat het hof van beroep een niet ontvankelijk hoger beroep
tegen een in laatste aanleg gewezen vonnis ten onrechte ontvankelijk
verklaarde, dan zou men redelijkerwijze verwachten dat dan, ingevolge de vernieting van dit arrest, het vonnis van de eerste rechter
eenvoudig zijn voile uitwerking zou krijgen. De ratio legis van de
verplichting tot verwijzing is immers dat er nog verdere berechting
van de zaak ten grande moet plaats hebben. Ten deze blijkt het
geschil toch definitief berecht ?
T och niet. Het hof zal de zaak naar een ander hof van beroep
moeten verwijzen. Er moet nl. nog worden gestatueerd over de kosten
van dat hoger beroep, en dat is ... in de beoordeling treden van de
zaak zelf (4). Vermits we in burgerlijke zaken zijn, is het met verenigde kamers dat het verwijzingshof datzelfde hoger beroep ... niet
ontvankelijk zal moeten verklaren ! Meer nog : dat verwijzingshof is
niet gehouden zich te onderwerpen en zal eventueel kunnen oordelen
dat het hoger beroep wei ontvankelijk was.
Ook in geval van cassatie wegens onbevoegdheid, moet verwijzing plaats hebben, niet rechtstreeks naar de wettelijk bevoegd
bevonden rechter die uiteindelijk aileen van de zaak zal kunnen en
moeten kennis nemen, maar naar de naaste rechter van dezelfde orde
en graad als deze wiens beslissing werd vernietigd, zelfs indien geen
enkel rechter van die orde ten deze bevoegd is. En dit hoewel artikel 17
van de wet van 4 augustus 1832 bepaalt ,que la cour renvoie le fond
du proces a Ia cour ou au tribunal qui doit en conna1tre".
Zou het hof werkelijk in de beoordeling treden van de zaak zelf,
indien het eenvoudig de bevoegde rechter rechtstreeks moest aan(r) Cass., 27 december 1949, Pas., 1950, I, 273; - Cass., r april 1963, Pas., 1963,
I, 834; - Cass., 4 november 1963, Pas., 1964, I, 245;- Cass., 23 augustus 1965, Pas.,
1965, I, 1200; - zie nochtans Cass., 7 december 1964, Pas., 1965, I, 346.
(2) Cass., 24 mei 1954, Pas., 1954, I, 828.
(3) fuYOIT DE TERMICOURT, 0. c., b)z. IO.
(4) Cass., ro mei 1951, Pas., 1951, I, 6r7, met noot 3 ; - Cass., 22 november 1962,
Pas., 1963, I, 370; - Cass., 25 september 1965, Pas., 1966, I, rr7.
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wijzen ? En zou het hof werkelijk in de beoordeling treden van de zaak
zelf, indien, na cassatie omdat het hoger beroep ten onrechte werd
ontvangen of zelfs na cassatie nadat de toegekende vordering was
verjaard, de zaak eenvoudig als afgedaan zou worden beschouwd ?
Is het oneerbiedig te denken dat we hier staan voor een voorbijgestreefde regeling en mag men niet van oordeel zijn dat een modernisering gewenst ware ?
7· Maar genoeg rhetorische vragen. Gaan we liever na hoe de
verwijzingsplicht elders is geregeld.
In Engeland, in de Verenigde Staten en in de skandinavische
landen, waar het hoogste hof een derde aanleg is, is er van verwijzing
natuurlijk geen sprake.

§

2.

De oplossing van het Duitse Procesrecht : de ,Revision"

8. Het Duitse procesrecht kent geen eigenlijke verwijzing in de
zin van verwijzing naar een andere rechter dan degene die gestatueerd
heeft. Duitsland kent overigens ook geen eigenlijke cassatie, al is
de revisio de jure, met haar onderscheid tussen feitenkwesties en
rechtsvraag, wel met de Franse cassatie verwant.
Het is wellicht niet overbodig bij een paar kenmerken van dit
Duitse rechtsinstituut, dat in Belgie minder bekend is, wat langer
stil te staan.
De Revision, die, evenals de cassatie, tot taak heeft de eenheid
van de rechtspraak en van het recht te bewerkstelligen, is, evenals
de cassatie, beperkt tot de toetsing in rechte van de bestreden beslissing.
Toch zijn er aanzienlijke verschillen tussen de Frans-Belgische
cassatie, bezorgd om de taak van het hoogste hof te beperken tot
loutere controle van de wettelijkheid van de vonnissen en arresten,
en de Duitse Revision die een meer uitgebreide controle insluit en
beoogt het hoogste hof in te schakelen in het tot stand brengen van
een nieuwe, juridisch verbeterde berechting.
De cassatie is een buitengewoon rechtsmiddel. De Revision is
in werkelijkheid een derde aanleg. Revision betekent overigens dat
het Revisionsgericht (het Bundesgerichtshof- B.G.H.) de juridische
redenering van de rechter herziet, ze eventueel hervormt en zelf
statueert (echter steeds met inachtneming van de feiten zoals ze door
de rechter werden vastgesteld). Bij Revision, schrijft Bundesminister
fiir fustiz Dr. E. Bucher (1), wordt het geding in laatste aanleg berecht,
hetzij door het Revisionsgericht zelf, hetzij door de verwijzingsrechter.
(1) BucHER, E., Aufgaben der obersten Zivilgerichte in der Europiiischen Wirtschafts-

gemeinschaft,

N.J. W.,

1962, blz. 929.
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9· Revision voor het B.G.H. staat open tegen de in boger beroep
gewezen (definitieve) arresten van de hoven van beroep (Oberlandesgerichte - O.L.G.) (§ 545, I, Z.P.O.).
Ten einde het hoogste rechtscollege niet al te zeer te belasten,
is de mogelijkheid tot Revision beperkt.
Revision is slechts mogelijk wanneer het O.L.G., ongeacht de
waarde van het geschil, (in zijn arrest) toelating daartoe verleent
(Zulassungsrevision). Het O.L.G. vermag de Revision slechts toe te
Iaten wanneer de gestelde rechtskwestie principiele betekenis heeft
(§ 546, II, Z.P.O.). Bij Zulassungsrevision treedt dus de bekommernis
naar voor het boger belang over de toegang tot het Revisionsgericht
te Iaten beslissen (1). Het O.L.G. moet toelating tot Revision verlenen,
wanneer zijn beslissing een afwijken betekent van een vroeger arrest
van het B.G.H.) (§ 546, Z.P.O.).
In vermogensrechtelijke geschillen is een arrest bovendien zonder
toelating voor Revision vatbaar, wanneer de waarde van het geschil (2)
een bepaalde som, sedert 1964 gebracht op 15.ooo D.M., overschrijdt
(§ 546, I, Z.P.O.) (Streitwertrevision).
Een arrest is steeds vatbaar voor Revision zonder toelating en
ongeacht de waarde van het geschil, wanneer de grief de niet-ontvankelijkheid van het boger beroep betreft of hierin bestaat dat de
gerechtelijke weg voor de gewone rechter niet open stand (§ 547,
II, Z.P.O.) (3).
Sedert de Novelle van 12 februari 1924 staat Sprungrevision
open, rechtstreeks bij het B.G.H., tegen de in eerste aanleg gewezen
vonnissen van de Landgerichte (§ 566 a, Z.P.O.) in de gevallen waarin
de Revision zonder toelating van het O.L.G. zou open staan, dit is
wanneer de waarde van het geschil 15.ooo D.M. overtreft en in het
geval van § 547• Z.P.O. Dit kan echter alleen mits toestemming van
de tegenpartij die immers van een aanleg wordt beroofd. Sprungrevision wegens procedurefouten is begrijpelijkerwijze niet mogelijk.
De Sprungrevision komt praktisch weinig voor. Ze heeft immers
alleen zin wanneer de partijen het over de feitelijke toedracht van
de zaak eens zijn (wat zelden gebeurt) en hun geschil zich beperkt
tot een loutere rechtskwestie, zodat hager beroep overbodig is (4).
10. Het hof van cassatie, in burgerlijke zaken, onderzoekt slechts
de door de partijen aangevoerde grieven. Het Revisionsgericht betrekt
ambtshalve de ganse bestreden beslissing bij zijn onderzoek, althans
(1) BucHER, E., o. c., l. c.
(2) Niet de waarde van het ganse geschil (Wert des Streitgegenstandes) maar de waarde
van hetgeen het voorwerp uitmaakt van de grief (Wert des Beschwerdegegenstandes).
(3) Of nog als het gaat om vorderingen die, ongeacht de waarde van het geschil,
onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van het Langericht (§ 547 I Ziffer I u. 2 ZPO)
(RosENBERG, L., Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, 7de uitg., I956, § 140 II, I, c).
(4) LENT-}AuERNIG, Zivilprozessrecht, 12de uitg., Beck, I965, biz. 2I2.
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wat betreft de schending van het materiele recht (§ 559, Z.P.O.).
Behalve in geval van vernietiging wegens vormverzuim, behelst
de Revision dus een uitgebreid onderzoek van de door de bestreden
beslissing gegeven juridische oplossing.
lndien de door de partijen aangevoerde schending van het materiele recht niet bewezen is, en zelfs indien de partijen enkel schending
van vormvoorschriften hebben aangevoerd, zal het B.G.H. de bestreden beslissing kunnen vernietigen, indien het de schending van een
andere regel van materieel recht vaststelt (I).
Door dit ambtshalve toetsen van de toepassing van het materiele
recht, de zgn. freie Revisionspraxis, wijkt de Duitse Revision duidelijk
af van de cassatie.
Schending van processuele voorschriften, behalve zulke die ambtshalve moet worden opgeworpen, moet door de partijen worden aangevoerd (§ 559, S. I, Z.P.O.) (2).
I I. De toetsing in rechte van de bestreden beslissing gebeurt,
zoals bij ons, op basis van de feitelijke toedracht van de zaak (Sachverhalt) zoals die blijkt uit de feitelijke vaststellingen van het arrest,
feitelijke vaststellingen waardoor het B.G.H. gebonden is.
Nieuwe feiten en nieuwe bewijsmiddelen, behalve diegene welke
dienen tot staving van de aangevoerde procedurefouten of tot bewijs
dat aan de vereisten van de rechtspleging is voldaan, zijn uitgesloten.
De rechtspraak van het B.G.H. schijnt de toetsing nochtans niet
altijd tot de loutere rechtskwesties te hebben beperkt. Soms blijkt
het B.G.H. ook feiten te hebben getoetst waarvan het ,praktisch"
voorkwam ze reeds tijdens de behandeling in Revision in acht te
nemen (3).
De voorziening in cassatie heeft geen opschortend gevolg, de
Revision wel.

I2. Wat ons echter vooral interesseert is de mogelijkheid voor
het B.G.H. zelf het geschil te berechten.
In tegenstelling namelijk met het hof van cassatie, kan het
Revisionsg-ericht niet slechts het arrest vernietigen en verwijzen, maar
kan het ook de bestreden beslissing hervormen en het geschil zelf
beslechten. In principe heeft er verwijzing plaats. Maar in een reeks
gevallen, ook van cassatie wegens schending van het materiele recht
(error in judicando), kan de Revision leiden tot een nieuwe beslissing
over de zaak zelf door het hoogste hof.

(1) LENT-}AUERNIG, o. c., biz. 216-217.
(2) ScHONKE, A., Lehrbuch des Zivilprozessrechts, § 88, III; -RosENBERG, L., o. c.,
§ 140; - LENT-}AUERNIG o: c., biz. 211; - Zie oak VEEGENS, D. J., Cassatie in burgerlijke
zaken, Zwolle, 1959, biz. 40.
(3) Zie kritiek daarop bij LENT-}AUERNIG, biz. 214.
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Het B.G.H. zal namelijk het bestreden arrest vermetlgen en
zonder verwijzing zelf de zaak berechten, niet slechts wanneer blijkt
dat het hager beroep niet ontvankelijk was of wanneer het gaat om
een geschil dat niet voor de gewone rechter kan worden gebracht
(§ 565, III, Z. I u. 2, Z.P.O.), maar oak wanneer, bij de toepassing
van de wet op de in het arrest vastgestelde feitelijke toedracht van de
zaak, een juridische vergissing werd begaan en de zaak rijp is voor
een eindbeslissing (eigene Sachentscheidung, § s6s, III, I, Z.P.O.). Dit
laatste zal het geval zijn wanneer alle beslissende feitelijke gegevens,
dit is al die welke voor de eindoplossing nodig zijn, reeds door het
bestreden arrest zijn vastgesteld. Zelf mag het B.G.H. tot geen
feitelijke vaststellingen overgaan (I).
Indien de zaak niet in staat is om gevonnist te worden, dan wordt
ze terug gewezen, echter met verplichte inachtneming van de juridische oplossing van het B.G.H., naar dezelfde rechter, dit is naar
het O.L.G. dat de bestreden beslissing velde of naar een bepaalde
kamer daarvan (§ 565, I, Z.P.O.), uitzonderlijk rechtstreeks naar de
rechtbank van eerste aanleg. Bij Sprungrevision kan de verwijzing
plaats hebben naar het O.L.G. dat van het hager beroep zou hebben
moeten kennis nemen.
In geval van onbevoegdheid zal het B.G.H. verwijzen naar het
bevoegde rechtscollege.
I 3. Het rechtsinstituut van de Revision is in Duitsland zelf lang
niet onomstreden ; het is integendeel telkens opnieuw voorwerp van
discussie.
De bestendige en zware overbelasting van het B.G.H., met de
aanzienlijke vertraging in de afhandeling van de zaken welke ze meebrengt, draagt er niet weinig toe bij om de strijd om de organisatie
van de Dritte Instanz steeds levendig te houden.
Maar oak de vraag naar de doelstelling zelf van de Revision alleen het hager belang van de eenheid van de rechtspraak en van
het recht, of oak het belang van de partijen op een rechtvaardige
oplossing van het individuele geval - speelt mee en komt overigens
tot uiting in het huidige compromis tussen Zulassungsrevision en
Streitwertrevision.
Het is bekend dat het vroegere Reichsgericht, met het oog op
de rechtvaardige oplossing van het individuele geval, de wettelijke
grenzen van zijn bevoegdheid niet steeds zeer nauw nam en herhaaldelijk de feitelijke vaststellingen van het bestreden arrest in zijn

(I) LENT-]AUERN1G, o. c., biz. 217; -RosENBERG, o. c., § 143· Ill, 2. Luidens § 510
van de Oostenrijkse ZPO vonnist het Oberste Gerichtshof in de regel zelf en heeft slechts
uitzonderlijk verwijzing plaats : zie RosENBERG, L., o. c., § 143, III; - VEEGENS, D. J.,
Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, 1959, biz. 44·
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toezicht betrok. Ook ten aanzien van het B.G.H. ZIJn stemmen
opgegaan die een dergelijke kritiek inhouden (1).
Dat men in Duitsland met de huidige regeling van de Revision
(en niet slechts met de vrij willekeurige regel luidens welke de vatbaarheid voor Revision door de waarde van het geschil wordt bepaald)
niet bijzonder gelukkig is, blijkt overigens uit de telkens terugkerende
voorstellen tot wijziging van het instituut (2).
De van onze traditionele voorziening in cassatie grondig verschillende Revision kan dan ook in ons land niet tot voorbeeld worden
gesteld : zij zou in ons stelsel van rechtsmiddelen een revolutie, en
een bovendien ongewenste revolutie, betekenen.
§ 3. De ltaliaanse Cassatie

14. In Italie vinden we wel eigenlijke cassatie. Maar de bevoegdheid van de Corte Suprema di Cassazione is er, sedert 1942, ruimer
dan die van het Belgische of Franse cassatiehof.
De vervanging van vier, en ten slotte vijf, hoogste hoven door
een enkel cassatiehof werd in Italie pas verwezenlijkt door de wet
nr. 601 van 24 maart 1923.
De huidige Italiaanse Codice di Procedure Civile (C.P.C.) van
1942 beschouwt de cassatie niet meer als een buitengewoon rechtsmiddel (3).
Nochtans heeft er, in geval van cassatie, in principe verwijzing
plaats, meer bepaald in geval van cassatie wegens schending of verkeerde toepassing van een rechtsregel. De verwijzing gebeurt naar een
ander rechter van dezelfde graad. Deze zal zich moeten gedr:agen
naar de door het hof geformuleerde juridische regel.
Men blijft in Italie dus trouw aan de traditionele opvatting van
de cassatie, in die zin dat de cassatierechter, in tegenstelling met wat
het Duitse Revisiorisgericht wel doet, de zaak niet zelf berecht.

15. Toch zijn er in Italie, evenals in Duitsland, maar op beperkter wijze, bepaalde gevallen waarin de Corte di Cassazione, zonder
verwijzing, zelf kan statueren.
Luidens art. 382 C.P.C. is er cassatie zonder verwijzing in geval
van gemis aan jurisdictie (dit is wanneer het hof vaststelt dat geen
enkel rechter van de zaak kennis kon nemen) alsook quando la causa
(r) Zie o.m. BAUR, F., Die dritte Instanz im kiinftigen Zivilprozess, ZZP, 1958, biz.
r69-171; - LENT-}AUERNIG, o. c., biz. 214.
(2) Oniangs nog BARING und PoHLE: Empfiehlt es sich, die Revision {Rechtsbeschwerde)
zu den Oberen Bundesgerichten ( ausser in Strafsachen} einzuschriinken und ihre Zuliissigkeit
zu den einzelnen Gerichtsbarkeiten einheitlich zu regeln?, Verhandlungen des 44 Deutschen
]uristentages, Band I, Teil J, Heft Au. B, Tiibingen 1962;- Zie ook: BAUR F., Z.Z.P.,
1958, biz. r6r e.v.
(3) SATTA, S., La Corte di Cassazione (Diritto Processuale Civile), nr. J, in Enciclopedia
del Diritto, X, Milano, 1962.
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non poteva essere proposta, bv. wanneer de vordering strekt tot een

maatregel die niet behoort tot de taak van de gerechtelijke macht
(eigenlijk een andere vorm van gemis aan jurisdictie) of in geval de
vordering onbestaande is (bv. in Italie een vordering tot echtscheiding)
of in geval van onbekwaamheid om de vordering in te stellen, of
nag qtULndo tl processo non poteva essere proseguito, bv. wegens nietigheid van de dagvaarding of wegens het ten onrechte ontvangen van
het hager beroep ( 1).
In geval van niet ontvankelijkheid van het hager beroep brengt
de cassatie zonder verwijzing mede dat de beslissing van de eerste
rechter in kracht van gewijsde gaat (2).
Wanneer er cassatie is wegens onbevoegdheid of omdat de
rechter zich ten onrechte onbevoegd verklaarde, dan duidt het hof
zelf de bevoegde rechter aan (welke bevoegde rechter, ingeval van
cassatie omdat de rechter zich ten onrechte onbevoegd verklaarde,
diezelfde rechter zal zijn) en wordt het proces eenvoudig voor de
aldus aangeduide rechter voortgezet.
Verder voorziet art. 385, 2°, C.P.C. dat het arrest dat de bestreden beslissing zonder verwijzing vernietigt, oak uitspraak doet
over de kosten van aile voorafgaande beslissingen.
Oak het I taliaanse CPC kent de voorziening in cassatie per
saltum (3).
Dit zijn kenmerken die, zo zij ongetwijfeld de invloed van de
Duitse Revision verraden, de ltaliaanse cassatie nochtans Iaten wat
ze is : een echte cassatie en geen Revisio (4).
16. Satta is van mening dat, sinds de verwijzingsrechter - in
geval van cassatie wegens schending van de wet (art. 360, 3 C.P.C.)
- door de door het hof vastgelegde rechtsregel gebonden is, de verwijzing een overbodige formaliteit en een nutteloze luxe is geworden (s).
Hij acht het evident dat, (behalve natuurlijk indien de feitelijke
toedracht van de zaak verdere maatregelen vergt) het verwijzen van
een geding naar een rechter die niets anders doen kan dan akte
nemen van de beslissing van het hof, non ha nessun sensa.
Hij vraagt zich zelfs af of in voormeld geval de Italiaanse wetgever zelf niet een cassatie zonder verwijzing heeft gewild, en meent
namelijk, nogal overmoedig naar ons voorkomt, dat art. 382, laatste
lid, C.P.C., luidens hetwelk er cassatie zonder verwijzing is quando
la causa non poteva essere proposta (fondatamente voegt hij eraan toe)
(1) SATTA, S., Diritto Processuale Civile, 4de uitg., Padova, 1954, nr. 283, biz. 381-382;
FAZZALAR1, E., II giudicio civile di cassazione, Milano, 1960, biz. 149.
(2) FAZZALAR1, 0, C., biz. 151.
(3) SATTA, Diritto Processuale Civile, nr. 287, biz. 385;- FAZZALAR1, o. c., biz. 149,
noot 19.
(4) FAZZALAR1, o. c., biz. 206-207.
(5) SATTA, La Corte di Cassazione, l. c., nr. 3 en 24.
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aldus moet worden gelnterpreteerd dat het oak bij cassatie wegens
schending van de wet van toepassing is (I).
Het ltaliaanse hof van cassatie neemt dit echter niet aan en past
art. 382, laatste lid, in principe enkel toe op gevallen van error in
procedendo.
Nochtans geeft het aan de termen non poteva essere proposta
een ruime interpretatie en neemt het bv. aan dat er geen aanleiding
is tot verwijzing in geval van cassatie wegens verjaring van de vordering (2). Dan kon de vordering immers niet ... slagen. Deze jurisprudentie wordt nochtans door sommigen bekritiseerd en beschouwd
als een in de beoordeling treden van de zaak zelf.
§ 4· De Nederlandse oplossing
I 7. In Nederland bestaat er ongetwijfeld eveneens eigenlijke
cassatie. Maar oak hier, en meer nag dan in Italie, is de bevoegdheid
van de Hoge Raad merkelijk ruimer dan die van het Belgische of
Frarise cassatiehof.
Het is die Nederlandse oplossing die, o.i. meest onze aandacht
verdient.
In Nederland is de Hoge Raad aileen tot verwijzing verplicht
in twee gevallen :
I 0 In geval van cassatie wegens verzuim van op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen. Dan moet de procedure immers
worden herbegonnen.
2° lndien de beslissing ten grande een nader onderzoek naar
de feiten noodzakelijk maakt.
Wanneer de zaak echter in staat is om gewezen te worden (3),
en het gaat om schending van de wet - sedert de wet van 20 juni
I 963 : schending van het ongeschreven recht (of om overschrijding
van rechtsmacht), dan is de Hoge Raad gerechtigd de zaak zelf af
te doen, ten principale recht te doen en heeft er geen verwijzing plaats
(art. 105, R.O.).
Cassatie dus zonder verwijzing wanneer dit zonder onderzoek
van de feiten mogelijk is, wanneer het m.a.w. om een zuivere rechtskwestie gaat.
Is de Hoge Raad echter, in de zoeven geschetste voorwaarden,
wei tot verwijzing gehouden, dan zal hij dit sedert de hervorming
van I963, althans in principe, doen naar de rechter zelf wiens uitspraak wordt vernietigd (art. 422 a Rv.). Het staat echter ter discretie
van de Hoge Raad eventueel te verwijzen naar de naasthogere of
de aangrenzende rechter (art. 423 Rv.) (4).

(1) SATTA, ibidem.
(2) Cass., 21 mei 1958, nr. 1707, Foro it., 1959, I, 263.
(3) Art. 105 R.O. luidt .,zonder in een nieuw onderzoek naar het al of niet bestaan
van de daadzaken, in het beklaagde arrest of vonnis vermeld, te kunnen treden".
(4) VEEGENS, D. J., Nieuw Cassatierecht in Nederland, T.P.R., 1965, 194, nr. 37·
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18. Het is duidelijk dat het Nederlandse systeem een geslaagde
versmelting is van elementen ontleend aan de klassieke Frans-Belgische Cassatie en van elementen verwant met de Duitse Revision,
zonder dat de cassatie nochtans een derde aanleg wordt.
Mr. Veegens, advokaat bij de Hoge Raad der Nederlanden, in
zijn uitstekend hoek over Cassatie in Burgerlijke Zaken, merkt daarbij
op: ,dat de Nederlandse wetgever het belang van de rechtszoekenden
zeer heeft gediend door de Hoge Raad op te dragen waar mogelijk
ten principale uitspraak te doen" (1).
19. Men zal er zich rekenschap van geven dat niet aileen het
Duitse maar ook het Nederlandse systeem grondig afwijkt van onze
traditionele opvatting van de rol van het hof van cassatie. Men moet
zich ook niet ontveinzen dat een oplossing zoals de Nederlandse
bezwaarlijk verenigbaar is met onze grondwettelijke regel dat het
hof niet in de beoordeling mag treden van de zaken zelf. Welnu het is
de lezer bekend dat art. 95 niet behoort tot de grondwetsartikelen
die aan herziening onderworpen zijn. Er schijnt overigens in ons
land, op dit stuk, niet veel behoefte aan wijziging voorhanden te zijn,
en quieta non movere kan een wijze stelregel wezen.
T och is het wei nuttig ons daarover even te bezinnen en althans te
beseffen dat hetgeen wij als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen
elders weinig navolging heeft gevonden, en dat ook andere oplossingen
mogelijk zijn.
Ten slotte kan misschien, ook zonder wijziging van art. 95, aan
enkele verbeteringen worden gedacht, door een minder strenge opvatting van het in de beoordeling · treden van de zaak zelf.

Til. Het bindend gezag van de cassatie-arresten
20. Een tweede beschouwing betreft het gezag van de arresten
van het hof van cassatie, meer bepaald : het gebonden zijn van de
hoven en rechtbanken, doch enkel na tweede cassatie.
Laten we vooraf elk misverstand vermijden : het gaat hier
geenszins over de regel luidens welke de hoven en rechtbanken in
de toekomst door de rechtspraak van het hof niet gebonden zijn en
luidens welke het hof zelf steeds vrij moet blijven zijn jurisprudentie
te wijzigen.
Die regel is onontbeerlijk om de rechtsvinding en de evolutie
van het recht te waarborgen en moet ons hoeden voor rechtsverstarring. In een land met gecodificeerd recht zoals het onze is die regel
onaantastbaar.

(r) VEEGENS, D. J., Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, 1959, nr. 141, biz. 237·

De arresten van het hof van cassatie hebben niet, zoals deze
van het House of Lords, binding force of precedent. Zij hebben aileen
persuasive force of precedent. Het gaat dus aileen over het gezag van
het cassatie-arrest in de zaak zelf waarin het wordt gewezen.
21. Het conflict tussen hof van cassatie en verwijzingsrechter
heeft uiteenlopende oplossingen gekend. In Frankrijk zelfs vier
verschiilende.
Een van die oplossingen, die van de wet van 30 juli 1828, voorzag zelfs dat uiteindelijk de verwijzingsrechter het op de cassatierechter haalde, met het hoogstmerkwaardige gevolg dat, na twee
uitspraken van het hoogste hof, welke de interpretatie van de rechtsregel in een bepaalde zaak in laatste aanleg hadden vastgelegd, diezelfde zaak ten slotte, door de verenigde kamers van het verwijzingshof van beroep, op grand. van een strijdige rechtsregel kon worden
beslecht (1).
Blijven we echter in Belgie. Onder de wet van 4 augustus 1832
was er in zulk geval aanleiding tot verslag bij de wetgevende macht
die uiteindelijk besliste, zulks in navolging van het refere legislatif
obligatoire van de Franse Assemblee Constituante van 1790.
Sedert de wet van 7 juli 1865 is, zoals bekend, de verwijzingsrechter door de beslissing van het hof slechts gebonden na tweede
cassatie, door de verenigde kamers, op grand van hetzelfde middel.
Deze oplossing wordt door de artikelen I I I 9 en I I 20 van de wet
van 10 oktober 1967, houdende het Gerechtelijk Wetboek, ongewijzigd overgenomen (2).
Hier kan men alweer vrijmoedig de vraag stellen of dit wel de
ideale oplossing is.
22. Zeker, het feit dat de hoven en rechtbanken door de rechtspraak van het hof niet gebonden zijn, zodat discussie, kritiek en
vernieuwing hun vrije loop krijgen, is voor de uitbouw en de ontwikkeling van het recht van uitzonderlijk belang. Zeker, de onafhankelijkheid van de hoven en rechtbanken is een kostbare verworvenheid in onze rechtsbedeling.
De vraag is echter of die vrije ontwikkeling van het recht en
die onafhankelijkheid van de rechters werkelijk zouden gehinderd zijn
indien de verwijzingsrechter in het geding zelf dat tot cassatie aanleiding gaf, en aileen in dat geding, onmiddellijk door de juridische
interpretatie van het hof zou zijn gebonden. Onmiddellijk, want uiteindelijk is hij het ook nu! Volstaat het niet dat hij, en aile andere
hoven en rechtbanken, in alle andere hangende en toekomstige
gevallen, vrij zijn hun zienswijze te handhaven ?
(1) Sows, H. ET P'ERROT, R., Droit fudiciaire Prive, I, Paris 1961 nr. 699 biz. 616.
(~) Zie Bijvoegsel bij het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1967.
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Persoonlijk geloven wij niet dat de evolutie van het recht in
optimale voorwaarden geschiedt, wanneer zij wordt bepaald door een
arrest met verenigde kamers, dat vooreerst weinig kans heeft om van
bet zo juist in ·hetzelfde geding gewezen eerste arrest van het hof
te verschillen, dat, gewezen door de verenigde kamers, de jurisprudentie bijna onherroepelijk vastlegt, dat tot stand komt wanneer
de per se delicate rechtskwestie misschien voor bet eerst aan het hof
werd onderworpen, en op een ogenblik waarop feitenrechter en hof
scherp tegenover mekaar staan.
· Zou de evolutie van bet recht niet beter zijn gebaat, wanneer
dezelfde rechtskwestie bij een volgende gelegenheid opnieuw aan het
hof zou worden onderworpen, en bet hof alsdan, vaststellend dat
zijn eerste arrest de gerechtelijke vrede niet heeft tot stand gebracht,
de rechtskwestie aan een nieuw onderzoek zou onderwerpen, ditmaal
met de nodige re.cul en met de nodige bezinning, met kennis van
de intussen tot uiting gekomen reactie van doctrine en praktijk,
m.a.w. op een ogenblik dat de zaak rijp is, en, met meer kans dat
het hof op zijn jurisprudentie, die immers enkel door een gewoon
arrest vast ligt, zou terugkomen, deze keer uiteraard en bij toepassing
van art. 134 G.O. in voltallige zitting?
23. In elk geval stellen we alweer vast dat, behalve Frankrijk en
Belgie, geen enkel West-'Europees land dit stelsel is blijven huldigen.
In Duitsland is de verwijzingsrechter door de juridische beoordeling
die de beslissing van de Revisionsrichter schraagt geboden (§ 565, II,
Z.P.O.), wel te verstaan aileen in bet geding zelf dat tot Revision
aanleiding gaf.
Lent-Jauernig merkt daarbij op : ,Dies ist eine praktische Notwendigkeit, weil sonst ein Hin und Her zwischen heiden Gerichten
moglich ware, welches die Beendigung des Prozesses immer wieder
hinausschieben konnte, die Revision wertlos machen und die Parteien
zur Verzweiflung treiben wiirde" (1).
In Italie' is, sedert bet C.P.C. van 1942, de verwijzingsrechter
onmiddellijk gebonden door de door het hof vastgelegde rechtsregel.
Prof. Fazzalari verheugt er zich over dat de wet van 1942 een einde
heeft gesteld aan de sedert 1865 oak in Italie geldende regel van de
dubbele voorziening met tussenkomst van de verenigde kamers, dit
farrognoso meccanismo (vrij vertaald : dit rommelig mechanisme) (2).
G. Flore, kamervoorzitter in bet hof van cassatie, beklemtoont dat,
vermits de Italiaanse grondwet de cassatierechter opdraagt de schending van de wet te beteugelen, de arresten van die cassatierechter
niet slechts een negatief, vernietigend effect moeten hebben, maar
oak een positief effect, waarbij de door bet hof geformuleerde rechts(r)

LENT-]AUERNIG o. c. biz. 218.
(2) FAZZALARI, 0. c., biz. 29.
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regel voor de verwijzingsrechter de wet vormt in het litigieuse
geval (1).
Oak in Nederland is de verwijzingsrechter rechtstreeks na eerste
cassatie door de uitspraak van de Hoge Raad gebonden. Deze regeling
gaf bij onze noorderburen geen aanleiding tot kritiek en werd, bij
de wijziging van het cassatierecht in 1963, zonder aarzeling behouden.
Mr. Veegens, in zijn voortreffelijk artikel in dit tijdschrift gepubliceerd, merkt da,arbij nuchter op : ,Wij hebben ons bij deze eenvoudige oplossing, die aan de procederende partijen veel kosten
bespaart, altijd wei bevonden" (2).
24. Het mag wellicht verwondering wekken dat het Verslag van
de Koninklijke Commissaris voor de Gerechtelijke Hervorming, toen
nag stafhouder Van Reepinghen, de vraag, welke regeling hier de
voorkeur verdient, de Nederlands-Italiaans-Duitse of de FransBelgische, niet eens aansnijdt.
Dit valt nag sterker .op, nu in recente procedures, zoals bij
vernietiging door het hof van een arrest van de Raad van State (3),
van beslissingen van de gemengde raden van beroep van de orde
van geneesheren, van de orde van apothekers en van de orde van
dierenartsen (4) alsook van de beslissingen van de raad van beroep
van de orde van architekten (5), het (anders samengestelde) college
van verwijzing telkens onmiddellijk gebonden is.
Nochtans onderzocht het verslag van de Koninklijke Commissaris, ambtshalve, een aantal dergelijke kwesties, oak wanneer, na het
afwegen van de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen.
de traditionele regel ten slotte wordt behouden. Wellicht heeft de
verslaggever gemeend heilige huisjes, zoals de bevoegdheid van het
hof van cassatie, liever niet aan te tasten.
25. Tijdens de bespreking van het antwerp houdende het Gerechtelijk Wetboek, in de Commissie voor de Justitie van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, stelde een lid voor, de verwijzingsrechter reeds na eerste cassatie te verplichten zich bij de zienswijze
van het -hof neer te leggen. De Commissie achtte het geraadzaam
het advies in te winneii van de eerste voorzitter van het hof van
cassatie en van de procureur-generaal bij dit hof (6).

(x) FLORE, G., La Corte di Cassazione e la Costitizione, Giustizia Civile, 1965, biz. 109·
(2) VEEGENS, D. J., Nieuw Cassatierecht in Nederland, T.P.R., 1965, 194, nr. 37·
(3) Art. 20, § I, lid 3 van de wet van 23 december 1946.
(4) Art. 4 van de wet van 20 januari 1961.
(5) Art. 33 van de wet van 26 juni 1963.
(6) Wetsontwerp houdende het Gerechtelijk Wetboek. Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1965-1966, nr. 49, art. III9, biz. 163.
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Dit advies, gedateerd 26 april 1966, acht een wijziging van de
artikelen III9 en 1120 van het Gerechtelijk Wetboek niet gewenst.
De enige reden welke het advies daartoe aanvoert is dat - vooral
nu het hof weldra drie kamers zal omvatten, wat het risico van divergerende arresten zal verhogen - het ,nuttig is, uit het oogpunt van
de juiste uitlegging van de wetten, dat de gerechten naar welke bij
cassatie-arresten zal worden verwezen, deze arresten kunnen controleren" .
Het argument geput uit de regeling inzake cassatie van de
arresten van de Raad van State, wordt van de hand gewezen omdat
het daar niet gaat om een eigenlijke voorziening, maar om een overigens
met verenigde kamers gewezen arrest in een conflict van attributie.
Ten aanzien van de regeling in zake de arden van de geneesheren,
de apothekers, de dierenartsen en de architekten, waar het hof niet
met verenigde kamers statueert, wordt de uitzondering op de regel
van de wet van 7 juli 1865 misschien te betreuren genoemd en uitgelegd doordat in die gevallen slechts een, overigens disciplinair,
rechtscollege van verwijzing voorhanden is (1).
Die argumentatie is weinig overtuigend en weegt wellicht niet
op tegen de hierboven uiteengezette redenen (de verwijzingsrechter
en alle andere hoven en rechtbanken zullen immers in alle andere
hangende en toekomstige gedingen het cassatie-arrest kunnen controleren), noch tegen het uit de rechtsvergelijking getrokken argument.
Prof. Rigaux signaleert weliswaar in zijn voortreffelijk werk over
de aard van de cassatie-controle, dat de ltaliaanse en Nederlandse
wetgever de dubbele cassatie uitspaart, maar neemt geen enkele
stelling in (2).
26. Ook de verdediging moet echter aan het woord komen. De
ondervinding leert, zo voert men aan, dat het geval van tweede voorziening met tweede cassatie op grand van het zelfde middel, betrekkelijk zelden voorkomt, zodat de nadelen van het systeem - tijdverlies
en nutteloze kosten - zich slechts uitzonderlijk voordoen. Dat is
juist (3).
Men kan zich niettemin afvragen of een regeling - verondersteld
dat ze nutteloos en hinderlijk is - moet worden gehandhaafd onder
voorwendsel dat ze tach niet dikwijls wordt toegepast.
Procureur-generaal Cornil, in zijn mercuriale van 1950 over de
zending van het hof van cassatie, ontwikkelt een argument dat ongetwijfeld meer aandacht verdient.
(I) Wetsontwerp houdende het Gerechtelijk Wetboek, Bijlage V.
(2) RrGAUX, F., La nature du controle de Ia Cour de Cassation, Brussel, 1966, nr. 72,
blz. Io6.
(3) In de loop van vijfjaren (tussen IS september I96o en I4 september 1965) deden
zich slechts twee gevallen voor in welke het hof, bij toepassing van de wet van 7 juli~865,
met verenigde kamers heeft gezeteld.

Hij stelt nl. de vraag of het morele gezag dat de arresten van
het hof van cassatie genieten, niet precies ligt aan hun niet bindend
karakter en of die arresten nog met dezelfde instemming zouden
worden aanvaard, indien hun gezag verplicht zou worden gesteld? (1)
Er steekt voorzeker heel wat psychologisch doorzicht in die
opmerking. De vraag is echter alweer of de bindend-verklaring,
aileen in het geval zelf, werkelijk het gevaar inhoudt waarvoor procureur-generaal Cornil waarschuwt.
En alleszins verdient evenzeer overweging, het feit dat om het
nogmaals met de woorden van Mr. Veegens te zeggen, ,men in aile
landen, behalve in Frankrijk en Belgie, het belang van de rechtzoekenden hager heeft gewaardeerd dan de soevereiniteit van de
hoven van appel" (2), en dat overal elders de uitspraak van het
hoogste rechtscollege bindend is voor de lagere rechter naar wie de
zaak tot verdere berechting wordt verwezen.
27. Een laatste opmerking : indien men de lege ferenda zou aannemen dat de verwijzingsrechter na eerste cassatie gebonden zal zijn,
dan komt het logisch voor ook een stap verder te gaan en het hof
van cassatie enkel tot verwijzing te verplichten indien de beslissing
ten grande nag een onderzoek naar de feiten nodig maakt.
lmmers, indien de verwijzingsrechter door de oplossing die het
hof aan de rechtsvraag geeft, tach gebonden is, en indien de zaak
in staat is om gewezen te worden door enkele toepassing van de
rechtsregel op de vaststaande feiten, dan is de verwijzing een nutteloze omweg.
Dat is dan oak, zoals we zagen, de tach wel gezonde oplossing
van het Nederlandse recht.

IV. Rechtszekerheid en evolutie van het recht
28. Een derde en laatste beschouwing is enigszins verschillend :
zij betreft de al dan niet bevredigende wijze waarop het hof zich
kwijt van zijn taak de eenheid van de rechtspraak en de rechtszekerheid te handhaven, zonder de nodige evolutie van het recht in de
weg te staan. Dit is een oud zeer van de rechtsprekende macht, en,
ongetwijfeld, een kies probleem.
Wellicht heeft de lezer meer sympathie voor een vooruitstrevende
rechtspraak dan voor ene die meer de traditie in acht neemt. Anderzijds loopt de auteur gevaar ingevolge zijn lidmaatschap van het hof,
van vooringenomenheid te worden verdacht. Tach waagt hij het zich
op dit bijzonder glibberig pad te begeven.
(1) CoRNIL, L., Het hofvan verbreking, Beschouwingen over zijn zending, 1950, biz. 27.
(2) VEEGENs, Cassatie en burgerlijke zaken, biz. 22.

Twee verwante, maar geenszins identieke, vragen k<m men
stellen : I) wanneer zal het hof op zijn eigen rechtspraak terugkomen ? ;
2) meer algemeen : hoe vrij is de houding van het hof in zake wetsinterpretatie.

§

1.

Wanneer zal het hof op zijn eigen rechtspraakterugkomen?

29. C' est toujours une chose fort grave que de detruire un principe
de jurisprudence qui, pendant de longues annees, a servi de base d'innombrables contrats. Zo sprak in I 849 advokaat-generaal Dewandre in
zijn conclusie voor het hof, nu bijna I 20 jaar geleden. Hij herhaalde
slechts minder kernachtig wat de Romeinse rechtsgeleerde Paulus
reeds achttien eeuwen geleden schreef : Minime sunt mutanda, quae
interpretationem certam semper habuerunt (I). De vraag is of het hof
die stelregel onvoldoende of integendeel al te strikt in acht
neemt.
Hier gaat het niet om het, gelukkig uitzonderlijk, geval waarbij
twee verschillende samenstellingen van het hof, met een tussenpoos
van een paar weken, onwetend van elkander, tot tegenstrijdige oplossingen komen. Zo'n ontsporing kan zich voordoen en heeft zich in
I949 eens voorgedaan in zake voorrang van openbare wegen (2).
Men kan het alleen een betreurenswaardig ongeluk noemen, dat heel
wat opzien wekte. Wat hier bedoeld wordt, is het bewuste terugkomen op een vroegere rechtspraak.

a

30. De algemene houding van het hof kan als volgt worden
samengevat.
Wanneer een arrest van het hof een betwiste rechtsvraag eenmaal
heeft opgelost, zal het hof in principe niet zonder zeer ernstige reden
op zijn rechtspraak terugkomen. Alleen immers door een grate stabiliteit van de rechtspraak van het hof van cassatie kan de rechtszekerheid worden gewaarborgd. Een terugkomen op een voorgaande
jurisprudentie zal slechts in twee gevallen gerechtvaardigd zijn :
I) wanneer een arrest van het hof de gerechtelijke vrede niet heeftJ
verwezenlijkt of de betwistingen zelfs heeft aangewakkerd; 2) wanneer
een jurisprudentie niet meer aangepast is aan de gewijzigde sociaaleconomische levensomstandigheden. Geen wisselende jurisprudentie
dus, maar oak geen stare decisis te allen prijze. Een koerswijziging
die noodzakelijk is geworden, mag niet worden uit de weg gegaan.
Zo ongeveer stelde het procureur-generaal Leclercq in I928, in
conclusies voor het hof (3).
.

(1) Dig. I, 3, 23.
(2) Cass., 26 september en 3 oktober 1949, Pas., 1950, I, 33 en 48.
(3) Cass., 26 januari 1928, Pas., 1928, I, 63.

31. In zijn mercuriale van 1950 kwam procureur-generaal Cornil
op de kwestie terug (1). Nu meent De Page tussen de stelling van
Leclercq in 1928 en deze van Cornil in 1950 een belangrijk verschil
(un temperament important) te moeten vaststellen, en spreekt hij van
un systeme nouveau (2). Is dit wel het geval? Zeker, tussen beide
procureurs-generaal is er een aanzienlijk verschil als mens, de eerste
meer geneigd tot streng systematisch denken, de tweede meer op
de werkelijkheid van het Ieven ingesteld, en die verschillende gesteldheid zal hun houding tegenover een probleem zoals dit wel verschillend
hebben bei:nvloed. Maar dat de formulering van de regel bij de ene
en bij de andere op een verschil van doctrine zou wijzen, blijkt
niet uit de teksten.
32. De Page, in de laatste uitgave van zijn eerste boekdeel,
meent dat het hof die vroegere voorzichtige houding sindsdien heeft
prijsgegeven (3) en hij haalt twee arresten aan, het ene van 1943
inzake de bevoegdheden van de voogd, het tweede van 1950 inzake
schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik (4). Beide arresten
betekenen inderdaad een ommekeer in de gevestigde jurisprudentie
van het hof. Het eerste heeft, verre van de gerechtelijke vrede te
bewerkstelligen, de discussies integendeel hevig doen oplaaien, en
zulks in een materie waar de praktijk, nl. het notariaat, sinds lange
jaren op de vorige rechtspraak had gebouwd. Het tweede arrest gaf
zelfs aanleiding tot een interpretatieve wet (5). Tach kan men de
vraag stellen of die twee arresten wel toelaten te concluderen dat het
hof zijn traditionele houding inzake het vasthouden aan vroegere
jurisprudentie heeft gewijzigd ?
Gaat het niet veeleer - het mage simplistisch klinken - om
uitzonderingen die de regel bevestigen? En is het althans niet ken:..
schetsend dat De Page, die in 1962 schrijft, geen enkel arrest aanhaalt
dat na 1950 die zogezegde nieuwe houding van het hof zou hebben
bevestigd? Tenzij men, met meer zin voor scepticisme zou besluiten
dat de les blijkbaar vruchten heeft gedragen.
In elk geval stelt de reactie van De Page in het licht hoezeer
de juridische wereld op rechtszekerheid is gesteld ; zij is meteen een
waarschuwing dat, indien het hof gemakkelijk op een gevestigde
rechtspraak moest terugkomen, het waarschijnlijk het voorwerp zou
zijn van veel heftiger kritiek dan die welke thans het hof soms van
overdreven omzichtigheid beschuldigt.

(r)
(2)
(3)
(4)
(5)

Het Hof van Verbreking, biz. 26.
DE PAGE, I, 3de uitg., r962, nr. 2r2 bis, biz. 309.
DE PAGE, ibidem, biz. 308.
Cass., 6 mei I943, Pas., I943, I, 157 en Cass., 20 januari I950, Pas., I950, I, 333·
Wet van 4 januari r96o tot interpretatie van art. 9r8 B.W.
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Hoe vrij zal het hof zich bij de interpretatie van de wet
gedragen?

33· De zuiver formele interpretatie naar de letter is ongetwijfeld
sinds lang voorbijgestreefd. Maar de vraag blijft : hoever is het hof
bereid te gaan om de wettekst door interpretatie aan de sociaaleconomische noodwendigheden aan te passen ?
Vooreerst een woord bij een passus van De Page waarin hij
schrijft dat het Belgisch hof van cassatie de leer van Ballot-Beaupre
verwerpt en weigert de wet te interpreteren in de geest die haar
opsteller vandaag zou hebben bezield : Ce systeme d' interpretation
fonctionnelle, zo schrijft hij, a ete formellement condamne par notre Cour
de Cassation (1).
Eerst en vooral is het niet zo, dat het hof betreffende de interpretatie van de wet, enige bepaalde leer aankleeft of verwerpt, evenmin
als het hof, betreffende de voorwaarden in dewelke het op een gevestigde rechtspraak al dan niet zal terugkomen, enige eigenlijke
theorie verdedigt. Met dogmatisme of leerstellige systemen is het
hof niet ingenomen.
Wat nu het arrest betreft waarop De Page zich beroept, nl. het
arrest van 16 november 1944 inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de huurder in geval van brand (art. 1734 B.W.) (2), is het niet
zo dat dit arrest, zoals Paul Demeur het stelt, veeleer bewijst ,que la
Cour, comme elle le devait, refuse de confondre la fonction du juge
avec celle du legislateur" (3)? Procureur-generaal Cornil had in zijn
conclusie de ernstige nadelen van ~e wettelijke regel van art. 1734
B.W. duidelijk in het Iicht gesteld, waarop De Page vraagt : que
fallait-il de plus pour justifier l'interpretation fonctionnelle que la Cour
refuse? Het antwoord is m.i. duidelijk : Ce qu'il fallait de plus, dat
was de mogelijkheid om art. 1734 het tegenovergestelde te doen
zeggen van dat wat de tekst uitdrukkelijk zegt. Dat was ook het
besluit tot hetwelk procureur-generaal Cornil was gekomen : ]'en
conclus que la revision de l'art. 1734 s'impose. Water ook van weze :
arresten die de wet interpreteren in overeenstemming met de tijdsgeest van vandaag, zijn er in de laatste jaren bij de vleet.
34· Waar men echter spontaan aan denkt bij dit debat over het
progressieve of behoudsgezinde karakter van de jurisprudentie van
het hof, is een appreciatie die Dekkers in 1955 formuleerde in het
artikel Twee houdingen, dat enige deining verwekte ... en ook wei
bedoelde te verwekken (4).
(1) DE PAGE, 1., 3de uitg., 1962, nr. 212 bis, biz. 310 en nr. 215, biz. 314.
(2) Cass., 16 november 1944, Pas., 1945, I, 34·
(3) DEMEUR, P., Examen de Jurisprudence (1939-1948}, nr. 24, in fine, Les Contrats
Speciaux, R.C.].B., 1950, So.
(4) DEKKERs, R., Twee houdingen, R. W., 1954, 1497 e.v.
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Dekkers heeft ongetwijfeld gelijk wanneer hij zegt dat het hedendaagse parlement voor de evolutie van het privaatrecht niet een zeer
geschikt werkinstrument is. Betekent dit echter dat, zoals hij schrijft,
wat de wetgever niet doet, de rechtbanken moeten doen ? En is het
wel juist, zoals hij ook schrijft, dat wanneer het hof voor een keuze
stond tussen een vooruitstrevende, soepele houding en een conservatieve beperkende, het telkens deze laatste verkoos? Het lijkt aangewezen even de voorbeelden te onderzoeken die Dekkers tot staving
van. zijn stelling aanhaalt.
35· Vooreerst is er het arrest van 1943 in zake de bevoegdheden
van de voogd. Daarover had ik het reeds.
Verder wordt een reeks gevallen geciteerd, waarin het hof zich
aan een strakke wettelijkheid zou hebben gehouden.
Het zijn inderdaad, stuk voor stuk, gevallen waarin het vigerende
recht geen voldoening gaf. Gaan we even na wat er van elk van
die gevallen is geworden.
1. De aansprakelijkheid, of juister de verplichting tot compensatie van de eigenaar wegens bovenmatige burenhinder, zonder fout.
Het Hof heeft sindsdien door de bekende arresten van 6 april 1960,
in voltallige kamer, zijn vorige rechtspraak gewijzigd en wel op basis
van het eigendomsartikel 544 B.W. zoals Dekkers het voorstond (I).
2. De toelaatbaarheid van echtscheiding wanneer rninstens een
van de echtgenoten vreemdeling is. Sedertdien is de wetgever tussengekomen door de wet van 27 juni 1960 ... doende wat hem toekwam,
en wat hem overigens in het gelaakte arrest duidelijk was gesuggereerd
door het hof waar het zegde dat in de huidige staat van de wetgeving,
het middel gegrond was.
3. De verjaring van de burgerlijke vordering, gesteund op misdrijf, en haar binding aan de termijn van de strafrechtelijke verjaring.
Sedertdien heeft de wetgever door de wet van 30 mei 1961 deze
binding versoepeld en de verjaring van zulke burgerlijke vordering
gesteld op 5 jaar.
4· Het gebrek tenslotte aan rechtstreekse vordering van het
slachtoffer van een ongeval tegen de verzekeraar. Een jaar na het
artikel van Dekkers heeft de wet van I juli 1956 op de verplichte
verzekering in haar art. 6 die rechtstreekse vordering ingesteld.
Men stelt m.a.w. vast dat, behalve wat betreft het voogdij-arrest
van 1943, in elk van de aangeklaagde gevallen, ofwel de rechtspraak
van het hof, kort nadien, de gewenste omzwaai wist te verwezenlijken, ofwel - en dit in de meerderheid van de gevallen - de
wetgever ten slotte tussenkwam, doende wat ... hij doen moest.

(1) Cass., 6 april 1960, Pas., 1960, I, 915.

Men zou hier een formule kunnen ontlenen, die in Engeland
gebruikelijk is, en zeggen : May I respectfully submit dat de kritiek
die Dekkers tot het hof van cassatie richtte misschien wei enigszins
overdreven was.
36. Verre van mij de gedachte dat de rechtspraak van het hof
zou vrij zijn van kritiek. Zoals aile menselijke ondernemingen is zij
feilbaar en blijft ze voorzeker herhaaldelijk in gebreke.
Maar is het weilicht niet zo, dat wanneer het hof van cassatie
zijn taak naar behoren vervult en herhaaldelijk wei een progressieve
rechtspraak huldigt, one takes it for granted, terwijl wanneer eens
een vergissing wordt begaan, de ontsporing gemakkelijk in het lijstje
wordt gezet ?
Die veeleisendheid strekt het hof overigens tot eer, maar dwingt
het ook tot voortdurend en zorgvuldig afwegen van wat moet en
wat mag.
We moeten ten slotte Dekkers voor zijn kritiek dankbaar zijn.
Zij stemde ongetwijfeld tot nadenken en het is wei goed dat zich,
te gepasten tijde, een gezaghebbende stem verheft die het hof tegen
mogelijke gevaren waarschuwt.
37· Dekkers staat overigens niet aileen met zijn kritiek. Oak
Van Dievoet hekelt - in zijn te weinig gelezen Burgerlijk Recht in
Belgie en Nederland - het overdreven belang dat het hof, in de
jaren 1930 en volgende, hechtte aan de pleegvormen en gronden van
niet-ontvankelijkheid.
Ook hij oordeelt dat, altharis in die periode, een teleologische
progressieve wetsinterpretatie niet in de lijn lag van de Belgische
jurisprudentie. Hij besluit als volgt : ,De Belgische rechtspraak
vertoont niet veel boekengeleerdheid, veel gezond oordeel en grate
standvastigheid. Rechtszekerheid is voor de Belgische rechter" - en
hij zal ook wei de Belgische cassatierechter hebben bedoeld - ,een
hager ideaal dan het bereiken van strikte rechtvaardigheid in ieder
bepaald geval". En verder ,nu en dan heeft een al te grate voorzichtigheid de behoeften van het Ieven en het rechtsgevoel wei
enigermate gehinderd" (1).
Aan deze beoordeling kan men weinig toevoegen. Aileen juristen
die zoals Van Dievoet, De Page en Dekkers een uitzonderlijke kennis
hebben van het hele rechtsleven in ons land, kunnen het zich veroorloven uit te maken of het hof, tussen immobilisme en vernieuwing,
tussen de noodzakelijke evolutie van het recht en de even noodzakelijke rechtszekerheid, al dan niet - en met welk succes - de
gulden middenweg bewandelt.
(1) VAN DIEVOET, E., Het Burgerlijk Recht in Belgiii en in Nederland, Antwerpen,
1943, biz. 345, 390 en passim.
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Wel spant het hof zich daarvoor terdege in. Belangrijke arresten
zijn het voorwerp van langdurige beraadslagingen waarbij niet alleen
het theoretisch-juridische aspect van de zaak, maar ook de sociaaleconomische weerslag betrokken wordt en medeweegt bij de bepaling
van de oplossing.
Naarmate het B.W. veroudert, wordt de verzoening van de
rechtszekerheid met de gezonde evolutie van het recht moeilijker.
Of het hof er in de tweede helft van de XXe eeuw evengoed of beter
zal in slagen die noodzakelijke verzoening te bewerkstelligen dan
dit in de eerste helft het geval was, zal alleen de toekomst uitwijzen.

SOMMAIRE
LA TACHE DE LA COUR DE CASSATION

L'article rappelle tout d'abord la portee de !'article 95 de la Constitution,
le texte primordial en cette matiere. Les termes cette cour ne connait pas du fond
des affaires ne signifient pas seulement que la cour veri fie uniquement si Ia decision
est legale, mais aussi que Ia cour se limite a annuler (eventuellement) les arrets
et jugements, renvoyant le jugement de !'affaire a une autre cour ou a un autre
tribunal (pas de troisieme instance).
L'auteur developpe ensuite trois considerations relatives a Ia tache ainsi
delimitee de Ia cour de cassation eta Ia fa.yon dont cette cour s'acquitte de cette
mlSSlOn.

r. En premier lieu est examinee l'etendue de !'obligation de renvoi. L'article 95
de Ia Constitution a pour consequence, en Belgique (et en France), que Ia cour
se trouve uniquement dispensee de !'obligation de renvoi s'il n'y a plus rien a
juger quant au fond (ce qui, comme le montrent les exemples cites, est interprete de maniere limitative) et qu'en matieres civiles, il y a toujours lieu a renvoi.
Meme en cas de cassation pour le motif que la cour d'appel a declare a tort
l'appel recevable, Ia cour doit renvoyer !'affaire : il doit, en effet, encore etre
statue sur les depens, c.-a-d. sur l' affaire elle-meme.
La question est posee si soit cette regie elle-meme soit cette interpretation
de !'expression conna,tre du fond de !'affaire n'est pas trop rigoureuse.
En droit compare, on constate qu'une limitation aussi exorbitante de Ia
competence de Ia cour de cassation ne se retrouve qu'en Belgique et en France.
La procedure allemande de Revision, a vrai dire une troisieme instance, est
exposee succinctement, cependant que sont soulignees les principales differences
avec Ia procedure de cassation. Diverses caracteristiques de Ia Revision, telles
Ia fa.yon dont Ia possibilite de Revision est limitee soit par l'autorisation (par
le O.L.G.) soit par l'exigence d'un montant minimum, de meme que l'examen
d'office de Ia violation du droit materiel (freie Revisionspraxis) mettent en lumiere
la nature de cette voie de recours. Par ailleurs, dans la pratique, le B.G.H. etendra
parfois egalement son controle aux circonstances de fait.
II est surtout souligne que, si en principe il y a renvoi ou plus exactement
retour a la juridiction qui avait juge, le Revisionsgericht peut egalement reformer
la decision entreprise et trancher !'affaire lui-meme, notamment en cas de violation du droit materiel, chaque fois que !'affaire est en etat de recevoir une
decision finale (eigene Sachenscheidung).
La Revision, qui en Allemagne meme est loin d'etre incontestee et qui y
a fait !'objet de propositions reiterees de reforme, impliquerait dans notre pays
une revolution indesirable.
La procedure italienne de cassation, bien qu'elle constitue une veritable
cassation, est plus large que la procedure franco-beige. Dans une serie de cas,
tels le defaut de juridiction, !'admission illegale de l'appel ou l'exces de tels le
defaut dejuridiction, !'admission illegale de l'appel ou l'exces de pouvoir, Ia cour
statue elle-meme sans renvoi et se prononce sur les depens. La cour renvoie
egalement directement au juge competent.
Toutefois, la cour ne tranchera pas elle-meme !'affaire. En cas de violation
ou d'application erronee d'une regie de droit, il y a renvoi comme dans le systeme
franco-beige. Des auteurs italiens qui font autorite considerent neanmoins le
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renvoi comme une formalite superflue, si le juge de renvoi ne peut quand meme
rien faire d'autre que prendre acte de la decision de la cour.
Aux Pays-Bas, la competence du Hoge Raad est nettement plus large que
celle de la cour de cassation beige.
Dans deux cas seulement, le Hoge Raad est tenu a renvoi :
1. en cas de cassation pour violation de regles de forme,
2. si la decision quant au fond necessite un plus ample examen des faits.
Par contre, si !'affaire est en etat d'etre jugee (et qu'il s'agisse de violation
du droit materiel), le Hoge Raad est habilite a trancher lui-meme !'affaire. Ce
systeme, qui constitue une heureuse fusion de la cassation et de la Revision et
qui donne apparemment satisfaction aux Pays-Bas, merite certainement de retenir
!'attention. II est cependant difficilement conciliable avec notre regie constitutionnelle (art. 95).
2.

L' autorite obligatoire des arrets de cassation

II s'agit uniquement du caractere obligatoire dans !'affaire elle-meme qui
a donne lieu a cassation.
Le conflit entre le juge de cassation et le juge de renvoi a rec,:u des solutions
tres divergentes. La solution de la loi du 7 juillet r 865, reprise sans modification
par les articles III9 et II20 du Code judiciaire, est connue: le juge de renvoi
n'est pas directement tenu; il ne I' est qu'apres une seconde cassation par les
chambres reunies sur la base du meme moyen.
Cette solution ne donne pas satisfaction a l'auteur. Elle entraine d'inutiles
depenses et pertes de temps. Le fait pour les juges d'etre immediatement lies
dans !'affaire elle-meme n'empeche pas la libre evolution du droit et l'independance des juges. L'evolution du droit ne se fait pas dans des conditions
optimales si, des la premiere fois que le probleme juridique est porte jusqu'en
cassation, il aboutit a un arret des chambres reunies.
L'etude du droit compare apprend une fois de plus que, sauf en Belgique
et en France, dans tous les autres pays d'Europe occidentale, le juge de renvoi
est immediatement lie, apres une premiere cassation, par la decision de la cour
supreme.
Qu' on en arrive rarement a une seconde cassation ne constitue pas une
raison pour maintenir cette regie, si elle n'est pas valable.
Le fait de rendre le premier arret de cassation obligatoire uniquement dans
l' affaire elle-meme ne serait pas non plus prejudiciable a l'autorite morale des
arrets de la cour de cassation.
3· Securite juridique et evolution du droit

En ce qui concerne ces deux objectifs difficilement conciliables, deux questions peuvent etre posees :
La premiere : quand la cour reviendra-t-elle sur sa propre jurisprudence ?
On peut esquisser de la fac,:on suivante I' attitude generale de la cour: la stabilite
de Ia jurisprudence de Ia cour de cassation est eminemment souhaitable. Pas de
jurisprudence instable. Mais pas non plus de stare decisis atout prix. On reviendra
(uniquement) sur une jurisprudence anterieure
I. si un arret n'a pas realise la paix judiciaire;
2. si une jurisprudence n'est plus adaptee a la modification des conditions
de vie economiques et sociales. Contrairement a ce que pense De Page, cette
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conception exposee par le procureur general Leclercq, n'a plus subi de modification depuis lors.
La reaction contre quelques arrets, qui semblaient en contradiction avec
Ia prudence traditionnelie de Ia cour, demontre combien le monde juridique
attache de prix a Ia securite juridique.
La seconde question est Ia suivante : de quelie liberte Ia cour fait-elle preuve
dans !'interpretation du droit?
Que Ia cour refuserait de donner a Ia loi une interpretation fonctionnelie
dans I' esprit qui aurait anime son auteur de nos jours, comme le pense De Page,
n' est certainement pas exact. Mais Ia cour ne peut pas non plus assumer Ia
tache du legislateur.
La critique de Dekkers suivant laquelie, lorsque Ia cour avait le choix entre
une attitude progressiste et souple et une attitude conservatrice et limitative, elle
a toujours choisi cette derniere, est refutee sur Ia base des cas denonces par
Dekkers lui-meme. Ou bien Ia cour a opere peu apres le revirement souhaite
dans sa jurisprudence, ou bien - et il en fut ainsi dans Ia plupart des cas le legislateur est intervenu pour faire ce qu'i! devait faire.
Ceci ne signifie pas que Ia jurisprudence de Ia cour soit exempte de toute
critique. Van Dievoet lui aussi est d'avis qu'au moins dans les annees 1930 et
suivantes, une interpretation progressiste et teleologique de Ia loi ne se situait
pas dans Ia ligne de Ia cour. La stabilite et Ia securite juridique, ecrit-il, constituent pour le juge beige (de cassation) un bien superieur a Ia stricte justice.
L'avenir devra demontrer si Ia cour saura couronner de succes ses efforts
perseverants visant a choisir le juste milieu entre Ia necessaire evolution du droit
et Ia securite. juridique tout aussi indispensable.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE

AuFGABE DES KAsSATIONSHOFES

Der Artikel erinnert zunachst an die Tragweite des Artikels 95 des Grundgesetzes, des fur dieses Thema entscheidenden Gesetztextes. Der Wortlaut
Dieser Hof fii,llt kein Urteil ilber die Sachen selbst bedeutet nicht nur, class der
Hof lediglich nachspiirt, ob die Entscheidung gesetzlich ist, sondern auch, class
des Hof sich dazu beschrankt, Urteile aufzuheben und die Beurteilung der Sache
einem andern Gericht zu verweisen (keine dritte Instanz).
Der Aufsatz setzt weiter drei Betrachtungen auseinander in Bezug auf die
in dieser Weise beschrankte Aufgabe des Kassationshofes und die Weise in
der dieser Hof diesen Auftrag erledigt.
I. Erstens wird der Umfang der Verweisungspflicht behandelt. Artikel 95 des
Grundgesetzes hat in Belgien (und in Frankreich) zur Folge, class der Kassationshof nur dann der Verweisungspflicht enthoben ist, wenn nichts mehr zu beurteilen
ist, (was, wie die angefiihrten Beispiele zeigen, einschrankend interpretiert wird)
und class in Zivilsachen stets Verweisung notwendig ist. Sogar in einem Kassationsfali der darauf beruht, class das Berufungsgericht die Appellation falschlich
zulassig erklart hatte, soli der Hof verweisen. Es soli namlich noch tiber die
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Kosten statuiert werden, d.h. ilber die Sache selber. Die Frage stellt sich, oh
entweder die Regelung seiher, oder die Interpretation des Beurteilens der Sache
selber nicht allzu streng ist.
Rechtsvergleichend stellt man fest, class es nur in Belgien und Frankreich
eine so weitgehende Einschrankung der Zustandigkeit des Kassationshofes giht.
Die deutsche Revision, eigentlich eine dritte lnstanz, wird kurz auseinandergesetzt, und die hedeutenden Differenzen mit der Kassation werden da:rgelegt.
Verschiedene Kennzeichen der Revision, so die Weise in der die Moglichkeit
zur Revision heschrankt wird, indem man entweder die Zulassung (vom O.L.G.)
oder einen Mindesthetrag fordert, und das von Amtswegen vorzunehmende
Nachpri.ifen der Verletzung des materiellen Rechts (freie Revisionspraxis),
deuten auf die eigene Natur dieses Rechtsmittels hin. Andrerseits wird der
B.G.H. in der Praxis hisweilen den tatsachlichen Sachverhalt ehenso in seine
Aufsicht einheziehen.
Vor aHem wird dargelegt, class, wenn prinzipiell Zuri.ickverweisung stattfindet, das Revisionsgericht auch die angefochtene Entscheidung reformieren
und die Sache selhst entscheiden kann, namlich im Falle einer Verletzung des
materiellen Rechtes, jedesmal wenn die Sache zu einer Endentscheidung reif ist
(eigene Sachentscheidung).
·
Die Revision die in Deutschland seiher gar nicht unumstritten und Gegenstand wiederholter Antrage zur Umgestaltung ist, wi.irde in unserem Land eine
unerwi.inschte und zu radikale Anderung hedeuten.
Die italienische Kassation, ohwohl eine echte Kassation, geht weiter als
die franzosische oder helgische. In hestimmten Fallen, wie denen in welchen
Gerichte gar nicht zustandig sind und in welchen die Berufung zu Unrecht
zugelassen wurde, statuiert der Hof selher, ohne Verweisung, und entscheidet
iiher die K()sten, Der Hof verweist auch unmittelhar an den zustandigen Richter.
Dennoch wird der Hof die Sache nicht seiher entscheiden. Bei Verletzung
oder falscher Anwendung einer Rechtsregel, findet Verweisung statt wie im
franzosisch-helgischen System. Massgehende italienische Autoren halten ·die
Verweisung jedoch fur eine iiherfli.issige Formalitat, falls die Verweisungsrichter
doch nichts anderes machen konnen, als die Entscheidung des Hofes zur Kenntnis
nehmen.
In den Niederlanden ist die Zustandigkeit des ohersten Gerichts merklich
grosser, als die des helgischen Kassationshofes.
Nur in zwei Fallen ist das oherste Gericht verweisungspflichtig :
1. Bei Kassation wegen Verletzung von Fromvorschriften.
2. Falls die Entscheidung eine weitere Prilfung der Tatsachen notwendig
macht.
Falls die Sache aher spruchreif ist (und es sich urn Verletzung des materiellen Rechts handelt), dann ist das oherste Gericht ermachtigt die Sache seiher
zu entscheiden. Dieses System, eine gelungene Verschmelzung von Kassation
und Revision, das in Holland offenhar Befriedigung gewahrt, ist hestimmt der
Erwagung wert. Dies kann jedoch schwierig mit unserer Verfassungsregel
vereinhart werden (Artikel 95).

II. Die Verbindlichkeit der Kassationsentscheidungen
Es handelt sich nur urn die Verhindlichkeit in der Sache welche die Kassation
veranlasst hat.
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Der Konflikt zwischen Kassationsrichter und Verweisungsrichter kannte
ganz verschiedenartige Losungen. Die Losung des Gesetzes vom 7 Juli 1865,
unverandert in die Artikel III9 und II20 des gerichtlichen Gesetzbuches iibernommen, ist bekannt : der Verweisungsrichter ist nicht unmittelbar gebunden,
er ist es nur nach zweiter Kassation, durch die vereinigten Senate, auf Grund
desselben Rechtsmittels.
Diese Losung befriedigt den Verfasser nicht. Sie fiihrt zu unniitzen Kosten
und Zeitverlust. Die freie Entwicklung des Rechts und die Unabhangigkeit des
Richters werden durch die unmittelbare Verbindlichkeit in der Sache seiher
nicht belastigt. Die Evolution des Rechts geschieht nicht in optimalen Bedingungen, wenn das juristische Problem schon das erste Mal, wenn es in
Kassation kommt, zu einem Urteil mit vereinigten Senaten fiihrt. Die Rechtsvergleichung lehrt wiederum, class ausser in Belgien und Frankreich, in allen
westeuropaischen Landern der Verweisungsrichter unmittelbar, nach erster
Kassation, durch den Ausspruch des Hochsten Hofes gebunden ist.
Dass es nur selten zur zweiten Kassation kommt, ist kein Grund die Regelung, falls sie nicht tauglich ist, zu behalten. Die Verbindlichkeitserklarung
des ersten Kassationsurteils nur in der Sache seiher wiirde der moralischen
Autoritat der Urteile des Kassationshofes nicht schaden.

III. Rechtssicherheit und Evolution des Rechts
Diesen zwei nicht Ieicht in Einklang zu bringenden Zielsetzungen gegeniiber stellen sich zwei Fragen :
Die erste Frage lautet: wann wird der Hof auf seine eigene Rechtsprechung
zuriickkommen ?
Die allgemeine Haltung des Hofes kann wie folgt dargestellt werden : die
Stabilitat der Rechtsprechung des Kassationshofes ist sehr erwiinscht. Keine
sich wechselnde Jurisprudenz. Dennoch kein stare decisis urn jeden Preis.
Man soli auf eine vorhergehende Jurisprudenz zuriickkommen : I. wenn eine
Entscheidung den Rechtsfrieden nicht verwirklicht hat; 2. wenn eine Rechtsprechung den veranderten sozial-okonomischen Lebensverhaltnissen nicht mehr
angepasst ist.
Diese Ansicht, dargelegt von Generalstaatsanwalt Leclercq, hat, anders
als De Page meint, seitdem keine Anderung erfahren. Die Reaktion auf einige
Entscheidungen, die im Widerspruch mit der traditionellen Vorsicht des Hofes
zu stehen schienen, beweist, welchen Wert die Rechtswelt auf Rechtssicherheit legt.
Die zweite Frage lautet : Welche Freiheit zeigt der Hof bei der Interpretation des Gesetzes ? Dass der Hof, wie De Page meint, sich weigert das
Gesetz so zu interpretieren, wie es dem Verfasser heute vorschweben wiirde,
1st iiberhaupt nicht richtig. Aber der Hof kann auch nicht die Stelle des Gesetzgebers einnehmen. Die Kritik von Dekkers, der behauptet, class der Hof, als
er die Wahl hatte zwischen einer fortschrittlichen, elastischen Haltung und
einer konservativen, beschrankenden, immer letztere wahlte, wird wiederlegt
an Hand derjenigen Faile, die Dekkers seiher anklagte. Entweder hat der Hof
kurz darauf seine Rechtsprechung geandert, oder - und dies gilt in den meisten
Fallen - gab es ein Einschreiten des Gesetzgebers, der tat was er tun sollte.
Das bedeutet gar nicht, class die Rechtsprechung des Hofes kritikfrei sei. Auch
Van Dievoet ist der Meinung, class eine teleologische progressive Gesetzinterpratation, wenigstens in den dreissigern Jahren nicht die Politik des Hofes war.
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Standhaftigkeit und Rechtssicherheit bedeuten- so schreibt er- fur den belgischen Kassationsrichter ein hoheres Gut, als die strikte Gerechtigkeit.
Die Zweit wird lehren, ob der Hof seine beharrlichen Anstrengungen, urn
zwischen der notwendigen Evolution des Rechts und der ebenso notwendigen
Rechtssicherheit die rechte Mittelstrasse zu finden, von Erfolg gekront sein wird.

SUMMARY
THE TASK oF THE CouR DE CAssATION

The article first recalls article 95 of the Constitution, the basic text. The
words This court is not involved in judging the merits of cases not only mean that
the Court only examines if a decision is legal, but also that the Court is limited
to annulling judgments and to sending cases for retrial to another court (no
third instance).
In the article three points are developed in connection with the thus restricted
role of the Cour de Cassation and the way in which this court performs its task.
I. The scope of its duty to remit the case is treated first.
Article 95 of the Constitution means in Belgium (as in France) that the
court is only released from its duty to remit the case when " nothing remains
to be judged on the issues of the case," (which, as the relevant examples show,
is given a limited interpretation) and that in civil cases remittal (renvoi) is always
necessary.
Even in cases of cassation because the court of appeal wrongly declared
an appeal admissable, the Court must remit the case : judgment must still be
given about costs, i.e. in the case itself. The question is posed as to whether
either the rule itself or the interpretation of judging the case itself are not too strict.
Comparison shows that such a strict limitation of the powers of the Cour de
Cassation only applies in Belgium and France.
The German Revision, really a third instance, is briefly described and the
important differences with cassation procedure are illustrated. Various
characteristics of Revision such as the way it is limited either by leave (from
the appellate court) or by demanding a certain minimum value, or the ex officio
check on the infringement of substantive law (freie Revisionspraxis) illustrate
the different "nature" of this means of redress. On the other hand the B. G.H.
will sometimes, in practice, consider the actual facts of the case as well.
Above all it is shown that, if it is true that, in principle, remittal takes
place, the Revisionsgericht can also reverse the decision and rejudge the case,
when there has been an infringement of substantive law, whenever the case is
ready for final judgment (eigene Sachtentscheidung).
The Revision which is far from undisputed in Germany and which has
been the object of repeated plans for reform, would mean an undesirable revolution in Belgium.
In Italy, Cassation, although a real cassation procedure, is broader than
in Belgium and France.
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In a series of cases, such as lack of jurisdiction, wrongful admission of the
appeal, or abuse of power, the Court itself decides without remittal and decides
costs. The Court also sends the case directly to the competent judge.
Nevertheless the court will not try the case itself. On infringement, or
erroz:1eous application, of a legal rule, remittal takes place as in France and
Belgium. Authorative Italian authors consider however that remittal is an
unnecessary formality, when the remittal judge can only register the Court's
decision.
In the Netherlands, the competence of the High Council is noticeably wider
than the competence of the Belgian Cour de Cassation.
The High Council has a duty to remit the case in two situations only :
I. when a judgment is quashed because of an infringement of rules of
procedure;
2. when the decision on the merits of the case necessitates a closer examination of the facts.
When the case is ready for trial (and it concerns an infringement of substantive law), then the High Court is empowered to try it itself. This system,
a successful mixture of cassation and Revision which is obviously succesful in
the Netherlands, is certainly worth considering. However, it is difficult to
reconcile with Belgian constitutional law (art. 95).
2.

The binding force of decisions of the Cour de Cassation

This concerns only the binding force of the judgment of the Gaur de Cassation in the actual case brought before it (excluding other similar cases). The
conflict between the Gaur de Cassation and the remittal judge has seen very
different solutions. That imposed by the law of July 7, I<)65, taken over unchanged iri articles II I 9 and II 20 of the new Procedural Code, is well known;
the remittal judge is not immediately bound, but only after a second cassation,
by the full court, on the same grounds. This, for the author, is inadequate.
It leads to unneccessary expense and loss of time.
The free development of the law and the independence of the judges are
not impeded by the remittal judge being bound by the decision of the Gaur
de Cassation in the case before him. The evolution of the law does not take
place in ideal conditions, when the legal problem is judged by the full court,
the first time that it comes before the Cour de Cassation.
Comparative law shows that in all West-European countries, except Belgium
and France, the remittal judge is immediately bound by a judgment of the
Supreme Court, after a first hearing.
That a case seldom comes a second time before the Gaur de Cassation is
no reason to keep a rule which is useless.
To make the first judgment of the Cour de Cassation binding in the case
itself, would not damage the moral influence of its judgments.
3· Certainty and the evolution of the law

Two questions can be asked about these not easily reconcilable aims
In the first place : when will the Cour de Cassation overrule its own judgments?
· The general attitude of the Belgian Cou.r de Cassation can be sketched
as follows : Continuity of precedent is highly desirable. But the principle of

stare decisis must not operate to the exclusion of all else. Precedent need
not be followed only when a judgment r) has not resulted in judicial accord,
and 2) no longer coincides with changes in economic and social conditions.
This view put forward by Leclercq, has, contrary to what De Page writes,
undergone no changes.
The reaction against a few judgments which seemed irreconcilable with the
traditional caution of the Court has shown how deeply the legal world relies
on certainty about the law.
In the second place : how free is the court in its interpretation of the law ?
It is certainly untrue to say, as De Page maintains, that the Court refuses a
functional interpretation of the law in the sense in which the draftsman would
have intended it today. But it cannot fulfill the legislator's task either.
Dekkers' criticism, according to which the Court, when it had the choice
between a flexible and foreward looking attitude and a conservative and restricted
one, always chose the latter, is refuted by the cases which Dekkers himself
criticised. Either the court made the desired changes in its case-law shortly
afterwards or-and this in most cases-the legislator stepped in, fulfilling his
proper function. This does not mean that the case-law of the Court is above
reproach. Van Dievoet also considers that at least in the thirties a teleological
progressive interpretation of the law, was not the Court's practice. Stability
and certainty are, according to him, of greater importance for the Belgian judge
(of the Gaur de Cassation) than strict justice.
The future will reveal whether the Court's attempts to follow a middle
way between the necessary development of the law and the equally necessary
certainty, will meet with success.
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